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                ROMANIA  

        JUDEŢUL VRANCEA 

       MUNICIPIUL FOCŞANI 

          CONSILIUL LOCAL 

          
  

PROCES VERBAL                                   

   
Din 14 noiembrie 2016      

 
 

   Astăzi, data de mai sus, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul 

Dimitrie Cantemir nr.1 bis, are loc şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 

Municipiului Focşani. 

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană este în  

concediu de odihnă, drept urmare d-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu 

administraţie publică locală, agricultură, cadastru, este înlocuitoarea de drept al 

acestuia, prin fişa postului. 

   D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală,  

agricultură, cadastru, deschide şedinţa ordinară din 14.11.2016, şedinţă convocată 

prin dispoziţia d-nului Primar nr.4362 /10.11.2016, constatând că în sală sunt prezenţi 

un număr de 17 consilieri locali din totalul de 21 de consilieri, absentează d-nele: 

Alina-Ramona Drumea, Ana-Maria Dimitriu, d-nii consilieri: Ionuţ Filimon şi 

Claudiu-Alin Dobre. 

 Este întrunit cvorumul necesar pentru ca şedinţa să fie legal constituită, este 

astfel îndeplinită condiţia art. 40 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare.  

 

   La şedinţă participă: 

  

■  d-nul Cristi-Valentin Misăilă – Primar al municipiului Focşani; 

■  d-nul Iulian Manoliu – Consilier, Cabinet Primar; 

■  d-na Carmen Grosu – Director Direcţia Economică; 

 ■  d-na Simona Poieană – Şef Compartimentul buget, contabilitate; 

■  d-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, 

agricultură, cadastru; 

■  d-na Rodica Constantinescu – inspector serviciu administraţie publică locală,  

agricultură, cadastru; 

■  d-na Carmen Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios; 

■  d-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ; 

■  d-na Carmen Pascaru – Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al  

Consiliului local; 

    ■ d-nul Marian Mihu – Inspector Compartiment informatică, imagine; 

■   d-nul Adrian Imireanu – Şef Birou Proiecte; 

■  d-nul Dan Braşov – Inspector Birou Proiecte;  

    ■ d-nul d-nul Dan-Liviu Pogorevici – consilier juridic serviciu administraţie publică 

locală, agricultură, cadastru; 
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        La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi 

reprezentanţi ai mass-mediei locale. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: prezintă proiectul ordinii de zi care 

cuprinde 3 puncte: 

 

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Municipiul Focşani, 

Asociaţia „Viitor pentru femei", com. Vînători, judeţul Vrancea și SC Nuevo 

Marcom SRL București, în vederea depunerii și implementării proiectului „Sprijin 

pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru comunităţile 

marginalizate din Municipiul Focşani"; 

 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Sprijin pregătitor 

pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru comunităţile marginalizate 

din municipiul Focşani" 

 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei la Hotărârea Consiliului 

Local nr. 32/2015 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a municipiului 

Focşani 2014-2020; 

  

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „dacă în legătură cu proiectele de 

pe ordinea de zi avem ceva probleme !  

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „la începutul şedinţei vreau să aduc la 

cunoştinţă faptul că s-a programat această şedinţă extraordinară de urgenţă în 

condiţiile în care mulţi dintre colegii noştri consilieri trebuie să facă parte din comisii 

pentru examinarea directorilor. 

Deci, nu mi se pare corect d-nule Primar. Dvs. aţi boicotat de la început acest 

tip de examinare pentru directori şi continuaţi.  

Era o şedinţă de urgenţă, puteam să o facem şi la ora 16 şi la ora 17, nu trebuia 

să o facem acum, când la ora 9 sunt şedinţe pentru examinarea directorilor. 

Chiar nu este corect. De ce oare numai la Focşani se întâmplă chestia asta! Şi 

eu văd aici printre colegii noştri şi de la PSD care nu s-au dus! Ce fac, boicotează 

şedinţa … examenul?” 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „dacă îmi daţi voie, îmi cer scuze  

d-nule Preşedinte …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „poftiţi d-nule consilier …” 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… şi eu fac parte dintr-o comisie. 

Am sunat acum 20 de minute, am vorbit cu d-nul Inspector General, mi-a spus  

că începând cu ora 10 încep examinările …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „… la ora 9 începe, nu la ora 10 … vă spun 

eu … acum să nu … la ora 9 sunt şedinţele …”. 
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D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „ … şi eu fac parte …” 

  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ … de ce nu ne anunţaţi … pe dvs. v-a 

anunţat ?”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… eu am sunat …” 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… la ora 9 încep …”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… eu fac parte dintr-o comisie…”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „bună dimineaţa doamnelor şi 

domnilor consilieri, daţi-mi voie să vă răspund. 

Dvs. aţi vrut să avem o extraordinară, nu noi. Noi, dacă aveaţi bunăvoinţa să 

votaţi aceste proiecte de hotărâre, cu amendamentele care erau introduse la momentul 

respectiv, astăzi nu mai trebuia să aibă loc această şedinţă. 

Vreau să vă aduc la cunoştinţă şi în special focşănenilor că aceste proiecte dacă 

vor trece, sunt proiecte de maximă urgenţă.  

Noi trebuie să încărcăm pe platforma electronică toate informaţiile, până astăzi 

la ora 16, legate de accesarea acestor fonduri europene.  

Tocmai de aceea am convenit să convocăm această şedinţă la ora 9, să avem 

timpul necesar să întocmim toată documentaţia pe care va trebui să o încărcăm pe 

platformă”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „d-nule Tănase, haideţi că încep şi 

la noi şedinţele. Şi eu fac parte din două comisii şi vă spun încă odată, este la ora 10”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ dacă este urgenţă aşa mare, eu astăzi de 

dimineaţă, de altfel şi vineri, am fost şi am cerut documentaţia pe acest proiect şi am 

fost refuzat d-nule Primar.  

Deci, mi s-a spus verde în faţă că nu trebuie să … când refuzi aşa ceva, 

înseamnă că ai ceva de ascuns.  

Voiam să văd şi eu cifra de afaceri, voiam să văd şi eu datoriile către stat pe 

care le are firma respectivă.  

În momentul în care se refuză proiectul să-l analizezi, ce înseamnă asta!  

Înseamnă că este ceva de ascuns, clar. 

Deci, nu mi se pare corect. Eu sunt consilier, reprezint cetăţenii din Focşani şi 

am dreptul la transparenţă, să analizez acest proiect. Nu la ora 16. 

De ce spuneţi d-nule Primar că la ora 16? Unde scrie că până la ora 16 trebuie 

să încărcaţi. Asta este o minciună. Nu-i … data de 16, poate. Arătaţi-mi unde scrie, 

arătaţi-mi o hârtie unde scrie”. 

 

D-nul Adrian Imireanu - Şef Birou Proiecte: „în ghidul solicitantului spune ora 

16. Mă duc să-l aduc”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „… da, duceţi-vă să-l aduceţi, când vi l-am 

cerut dimineaţă, nu mi l-aţi dat…”. 
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D-nul Adrian Imireanu - Şef Birou Proiecte: „… nu mi-aţi cerut ghidul 

solicitantului …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „d-nule Tănase, să ne oprim. 

Conduc şedinţa da…”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „şi ce dacă o conduceţi! Eu nu trebuie să 

vorbesc, sau cum ?” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „vorbiţi dar, e prea mult …” 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „… care-i problema! Nu-i transparent 

domnilor. Eu cum să votez !  

La comisie mi-aţi spus că de ce mă abţin! Păi, cum să votez dacă eu nu ştiu 

despre ce este vorba?  Dacă mie mi s-a refuzat …” 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „…aţi cerut explicaţii la comisia 

de buget şi nu vi s-au dat? …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „… ce explicaţii! Dacă eu nu am citit …” 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: ” …lămuririle pe care dvs. le-aţi 

avut vis-a-vis de aceste proiecte de hotărâre le puteaţi solicita la comisia de buget pe 

care am avut-o acum jumătate de oră … ” 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „d-nule Matişan, eu sunt consilier. Am 

dreptul să analizez un proiect. Mi s-a refuzat această documentaţie. Nu este corect, nu 

este transparent …” 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „… când v-am întrebat în comisie 

dacă sunt discuţii vis-a-vis de acest proiect de hotărâre, dvs. nu aţi spus nimic. 

Domnule Preşedinte, vă rog supuneţi la vot”. 

 

 

 Se supune la vot ordinea de zi, şi se  aprobă cu 13 voturi  „pentru” şi 4 voturi 

„abţinere” din partea d-nelor consilier: Irina-Anca Maria-Panaite, Laura Mihaela 

Ciocoeaş şi a d-nilor consilieri: Tănase Neculai şi Dan Buzoi. 
 

 

Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind 

aprobarea parteneriatului între Municipiul Focşani, Asociaţia „Viitor pentru 

femei", com. Vînători, judeţul Vrancea şi SC Nuevo Marcom SRL Bucureşti, în 

vederea depunerii şi implementării proiectului „Sprijin pregătitor pentru 

elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru comunităţile marginalizate 

din Municipiul Focşani"; 
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D-nul consilier Neculai Tănase: „aştept să vedem, că astăzi este data finală ... 

aştept o hârtie care să ne confirme că data finală este astăzi. Cum spune d-nul Primar, 

că noi am forţat această şedinţă de urgenţă, care nici măcar nu se pune vorba de aşa 

ceva. Şi mai ales că am şi încurcat aceste concursuri de directori”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „nu s-a încurcat nimic domnule, nu 

vă mai faceţi probleme …” 

 

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru” şi 4 voturi „abţinere” din partea d-nelor consilier: Irina-Anca Maria-

Panaite, Laura Mihaela Ciocoeaş şi a d-nilor consilieri: Tănase Neculai şi Dan Buzoi, 

devenind hotărârea nr. 459. 

 

 

Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

depunerii proiectului „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de 

Dezvoltare Locală pentru comunităţile marginalizate din municipiul Focşani" 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „la comisie, cei de la 

departamentul privind fondurile europene au recalculat datele din proiect. În acest 

proiect a fost omisă contribuţia proprie a municipalităţii pentru acesta şi s-a diminuat 

un pic suma din recalculările efectuate de către dânşii astfel: 

- la art.1, suma de 225835,32 lei, se va citi 222235,32 lei şi se va introduce 

art.2 urmând a se renumerota următoarele, cu următorul text: 

-  se aprobă contribuţia proprie la cheltuielile eligibile în valoare de  

2806,06 lei, adică acea proporţie până în 2%, din calculele pe care le-am făcut avem 

o contribuţie sub 2%”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „vreau să vă spun în continuare, că acest 

proiect nu este în conformitate cu legea. Nici primul, nici al doilea, nici al treilea. 

Dacă era în conformitate cu legea, puteam din punct de vedere a faptului că eu 

sunt consilier, puteam transparent să analizez legalitatea acestor proiecte. 

Atât timp cât nu ni s-a dat dreptul să analizăm aceste proiecte, înseamnă că nu 

sunt în conformitate cu legea”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „vreau să-i transmit d-nului coleg 

Tănase, că legalitatea documentelor care ne sunt puse pe masa Consiliului local este 

dată de către Secretarul sau înlocuitorul acestuia, iar avizul de legalitate după 

aprobarea lor este dat de către Instituţia Prefectului. 

Nu consilierii stabilesc legalitatea acelui document, ci doar oportunitatea lui”. 

 

 Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Bogdan-Emilian Matişan, se 

adoptă cu 13 voturi „pentru” şi 4 voturi „abţinere” din partea d-nelor consilier: Irina-

Anca Maria-Panaite, Laura Mihaela Ciocoeaş şi a d-nilor consilieri: Tănase Neculai 

şi Dan Buzoi. 
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 Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, inclusiv cu 

amendamentul formulat de d-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan, fiind adoptat cu 

13 voturi „pentru” şi 4 voturi „abţinere” din partea d-nelor consilier: Irina-Anca 

Maria-Panaite, Laura Mihaela Ciocoeaş şi a d-nilor consilieri: Tănase Neculai şi Dan 

Buzoi,  devenind hotărârea nr. 460. 

 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „mi-a parvenit extrasul din ghidul de 

finanţare. 

Este vorba de:   

 Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii 

 Obiectivul tematic 9: „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi 

a oricărei discriminări” (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art. 3, alin 1, a) 

 Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul 

comunităţii (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art. 3, alin. 1, a) 

 Obiectiv specific - Obiectiv specific 5.1.: „Reducerea numărului de persoane 

aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate 

(roma şi non-roma) din oraşe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe 

cele cu populaţie aparţinând minorităţii roma, prin implementarea de măsuri/ 

operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”. 

 Rezultat aşteptat 

Principalul rezultat aşteptat prin sprijinul financiar acordat în cadrul prezentei 

cereri de propuneri de proiecte îl reprezintă: 

 Strategii elaborate ca urmare a sprijinului primit, din care: 

o Strategii destinate comunităţilor marginalizate roma  

o Strategii destinate comunităţilor marginalizate non-roma 

 

Tipul apelului de proiecte şi perioada de depunere a propunerilor de proiecte. 

Apelul de propuneri de proiecte pentru sprijin pregătitor este un apel de tip 

competitiv, cu termen limită de depunere.  

Sistemul informatic Mysmis 2014 va fi deschis în data de 3.10.2016 ora 

17.00 şi se va închide în data de 14.11.2016, ora 16.00. 

 D-nul consilier Neculai Tănase: „ … pot să mă uit şi eu …” 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… vă rog … mulţumesc …” 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „şi eu vă mulţumesc şi cred că s-a 

lămurit şi d-nul Tănase, şi îmi pare rău că …”. 
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 D-nul consilier Neculai Tănase: „ … staţi un pic …” 

 

 

  Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

aprobarea completării Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2015 

privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a municipiului Focşani 

2014-2020; 

 

 Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind adoptat cu 13 

voturi „pentru” şi 4 voturi „abţinere” din partea d-nelor consilier: Irina-Anca Maria-

Panaite, Laura Mihaela Ciocoeaş şi a d-nilor consilieri: Tănase Neculai şi Dan Buzoi,  

devenind hotărârea nr. 461. 

 

 D-nul consilier Neculai Tănase: „în hârtie scrie pe 3.10.2016, deschiderea …” 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „d-nule Tănase, pe 3 octombrie de 

abia a fost  emis Ordinul Ministrului …” 

 

 D-nul consilier Neculai Tănase: „… d-nule Primar dacă dvs. spuneţi aşa, 

de ce nu mi-aţi permis să …” 

 

  Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu, constată că au fost epuizate 

punctele de pe ordinea de zi, consideră lucrările încheiate şi mulţumeşte tuturor 

pentru participare.  

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETARUL 

                             Radu Niţu                                     MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                                                                           Eduard-Marian Corhană 

  

                                                                                             

 

ÎNTOCMIT, 

                                                                                            Cecilia Trufă 

 
 
 
 
 
 
 
TC/1 ex.  
 
 
 

 

  


